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TERMO DE CONTRATO N° 005/2018-FUNDPAM 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS E A 
EMPRESA 	 BRASOFTWARE 
INFORMÁTICA LTDA PARA AQUISIÇÃO 
E RENOVAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 
"SOFTWARE 	MICROSOFT" 	E 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AOS 
CITADOS "SOFTWARES". 

Processo n° 20000.003003/2018-DPE/AM 

Ao(s) 14 dias do mês de agosto de 2018, nesta cidade de Manaus, na sede da 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS — DPE-AM, através do FUNDO 
ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, situado na 
Rua Maceió, n° 307, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrito no 
CNPJ (MF) sob o n° 19.439.861/0001-07, doravante denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado pelo seu Defensor Público-Geral, Dr. RAFAEL VINHEIRO 
MONTEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, advogado, RG n° 1181876-0 SSP/AM e 
CPF n° 628.345.252-34, residente e domiciliado no Condomínio Residencial San 
Lorenzo, n° 416, Apto 1403 — Adrianópolis, Manaus/AM, CEP: 69.000-000, e de outro 
lado a empresa BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o 
n° , 57.142.978/0001-05, estabelecida na Rua Marina La Regina, 227, 3° andar, salas 
11 a 15, Centro, Cidade de Poá/SP, CEP: 08550-210, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por sua bastante procuradora a 
Sra. ARIANE ANDRADE DOS SANTOS, brasileira, solteira, CPF (MF) n°270.418.898-
07 e RG n° 29.598.134-9 SSP/SP, de acordo com a representação legal que lhe é 
outorgada por Procuração, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 
contrato para aquisição e renovação de solução de "Software Microsoft" e fornecimento 
de serviços técnicos especializados aos citados "softwares", em conformidade com o 
disposto no Pregão Eletrônico SAMF/MG n° 006/2017 - Ministério da Fazenda, que 
gerou a Ata de Registro de Preços n° 004/2017, bem como especificações e 	ais 
condições contidas no Termo de Referência, no Estudo Técnico Prelimna da 
Contratação e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, sujei 	e 
o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 8(66 
alterações, mediante as cláusulas e condições que se seguem. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
O contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a aquisição e 
renovação de solução de software Microsoft e fornecimento de serviços técnicos 
especializados aos softwares Microsoft, de acordo com as especificações técnicas, nos 
termos e nas condições contidas no Termo de Referência e no Estudo Técnico 
Preliminar, ambos preparados pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação da 
Subsecretaria Executiva do Ministério da Fazenda, de modo a atender às necessidades 
da CONTRATANTE, nos termos e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico 
SAMF/MG n° 006/2017 e seus anexos, doravante denominado simplesmente "contrato 
de fornecimento" ou "fornecimento". 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
Este contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei n° 8.666, de 1993, e 
alterações, vinculando-se, ainda, ao Edital do Pregão Eletrônico SAMF/MG n° 006/2017, à 
Ata de Registro de Preços n° 004/2017, Proposta de Preços, Nota de Empenho e demais 
documentos constantes no Processo Administrativo n° 20000.003003/2018, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo dos deveres, responsabilidade e 
demais disposições indicadas no item 6 do Termo de Referência: 

a) Supervisionar a aquisição e a renovação de solução de software da 
Microsoft e o fornecimento de serviços técnicos especializados aos softwares Microsoft, 
exigindo presteza na entrega, execução e correção das falhas eventualmente 
detectadas; 

b) Permitir o acesso ao local da prestação do fornecimento e da prestação 
dos serviços técnicos especializados do pessoal da CONTRATADA, necessários à 
perfeita execução do objeto do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 
necessárias à execução do serviço e à aquisição e renovação dos softwares. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo dos deveres e responsabilidades 
indicadas no item 7 do Termo de Referência, afora outras obrigações inerentes à 
execução do objeto do contrato: 

a) Tomar todas as providências necessárias em face da aquisição e renovação 
de solução de softwares Microsoft e execução dos serviços técnicos especializados, de 
acordo com as especificações e demais condições estabelecidas; 

b) Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no pregão eletrônico; 

c) Promover o fornecimento dos softwares e prestação do serviço de assistência 
técnica e outros afins, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa 
técnica; 

d) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 
CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

e) Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou 
prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 
fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 



" DEFENSORIA PÚBLICA 
es, DO ESTADO DO AMAZONAS 

Gabinete do Defensor Público Geral 
Rua Maceió, 307 1  Nossa Senhora das Graças 1 Manaus/AM 1 CEP 

69053— 135 Telefone (92) 3233-2087 E-mail: 
gabinete@defensoda.am.gov.br  

f) Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da 
execução do serviço e/ou do fornecimento à CONTRATANTE; 

g) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos, obrigando-se a quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força 
da lei, ligadas ao cumprimento do contrato; 

h) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 
saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação 

j) do serviço e/ou do fornecimento ou em conexão, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 

k) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionados à prestação do serviço e/ou ao fornecimento, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

I) Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA, TESTES DE CONFORMIDADE E ACEITE 
A entrega, testes de conformidade e "aceite" da CONTRATANTE em face da aquisição 
e da renovação de solução de software Microsoft, bem assim quanto aos serviços 
técnicos especializados prestados, observarão as disposições do item 10 do Termo de 
Referência e do item 6.13 do Estudo Técnico Preliminar da Contratação, conforme 
Edital do Pregão Eletrônico SAMF/MG n° 006/2017. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Na entrega e na prestação dos serviços deverão ser 
observadas as especificações técnicas e demais orientações e obrigações descritas 
nos itens 3 a 5, 7 e 10 do Termo de Referência. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A CONTRATADA fornecerá a especificação técnica e os 
manuais de instalação e operação do software na forma indicada no Termo de 
Referência. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Após a entrega, a CONTRATANTE realizará testes de 
conformidade e formalizará o termo de aceite na forma indicada e no prazo 
estabelecido no Termo de Referência. 

SUBCLÁUSULA QUARTA. O software será recusado se entregue com as 
especificações técnicas diferentes das contidas na Proposta de Preços da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
O fornecimento de serviços técnicos especializados aos softwares obse 	á as 
especificações técnicas e demais condições contidas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição e renovação 	'ução 
de software Microsoft e fornecimento de serviços técnicos especializados aos softwares 
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Microsoft, o preço global de R$ 279.244,00 (duzentos e setenta e nove mil e 
duzentos e quarenta e quatro reais), de acordo com a Proposta de Preços 
apresentada pela CONTRATADA, vinculada à Ata de Registro de Preços n° 004/2017 
reproduzida na tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR  

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

19 (6QK-00001) 

AzureMonetaryCo 
mmit ShrdSvr 

ALNG SubsVL 
MVL Commit 

40 R$ 6.981,10 R$ 279.244,00 

VALOR GLOBAL: RS 279.244,00 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os preços ajustados já levam em conta todas e 
quaisquer despesas incidentes• na aquisição e renovação da solução de software 
Microsoft e fornecimento de serviços técnicos especializados aos softwares Microsoft, 
tais como tributos, frete e outras despesas afetas ao objeto da contratação. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O preço ajustado poderá sofrer correção, desde que 
reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", 
inciso II, do artigo 65, da Lei n° 8.666, de 1993, e alterações. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas com a execução deste contrato correrão, no presente exercício, á conta 
da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 14.126.3269.2150.0001, Natureza da 
Despesa: 44904001, tendo sido emitida pela CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 
2018NE00084, em 01/08/2018, no valor de R$ 279.244,00 (duzentos e setenta e 
nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais). 

As despesas para os anos subsequentes, em caso de prorrogação deste contrato, 
estarão submetidas à dotação orçamentária própria prevista para atendimento à 
presente finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE na Lei Orçamentária do 
Estado. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito na forma estabelecida no item 8.2 (Da Forma de Pagamento) 
do Termo Referência, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura nos termos ou 
condições ali estabelecidas. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte ("Simples"), a mesma deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A nota fiscal/fatura correspondente será ex Veda 
diretamente pelo fiscal e/ou gestor do contrato designado pela CONTRATANT , 'ual 
somente atestará o fornecimento e a prestação dos serviços contratados e 	a 
referida nota fiscal/fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONT 	DA, 
todas as condições pactuadas. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o 
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA QUARTA. Previamente a cada pagamento à CONTRATADA, a 
CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 
condições de habilitação. 

SUBCLÁUSULA QUINTA. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA 
junto ao SICAF, a mesma será notificada, por escrito, para, num prazo exequível fixado 
pela CONTRATANTE, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, 
sob pena de rescisão contratual. 

SUBCLÁUSULA SEXTA. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa 
de que trata a subcláusula anterior poderá ser prorrogado a critério da 
CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante 
pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a 
data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo IGP-M/FGV 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 —1] x VP 

Onde: 
AF = Atualização Financeira 
IGP/M = percentual atribuído ao IGP/M-FGV publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = Número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da etapa a ser paga, igual ao principal ais o reajuste. 

SUBCLÁUSULA OITAVA. No caso de incorreção nos documentos apresentados, 
inclusive na nota fiscal/fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as 
correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
O preço ofertado na Proposta de Preços da CONTRATADA, conforme Ata de Registro 
de Preços n° 004/2017, será fixo e irreajustável, nos termos dispostos no artigo 28, 
caput e § 1°, da Lei n°9.069, de 1995, c/c os artigos 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 2001, 
ressalvado o disposto na Subcláusula Única desta Cláusula. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA. O fornecimento aquisição e a renovação da soluçà 
software Microsoft e fornecimento de serviços técnicos especializados aos so* 
Microsoft serão contratados pelo preço ofertado na Proposta de Pree 
CONTRATADA será fixo e irreajustável por períodos de 12 (doze) meses, 
então se promoverá a sua correção de acordo com a variação do índice IGP-
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, em conformidade com a legislação e 
tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da "Prop 
Preços" ou do orçamento a que essa se referir. 

de 
res 
da 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 28/08/2018 até 
28/08/2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos na condição 
indicada na Subcláusula Única, mediante termos aditivos, sendo sua duração limitada 
a 60 (sessenta) meses. A garantia dos produtos e da prestação dos serviços de 
suporte técnico serão de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada de acordo com a 
vigência contratual. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA. A prorrogação contratual refere-se apenas aos serviços 
técnicos especializados aos softwares Microsoft. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste contrato serão exercidos por meio 
de um representante (fiscal e substituto), designados pela CONTRATADA, conforme 
item 8 do Termo de Referência, aos quais compete, em síntese: acompanhar, 
fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento e a prestação dos serviços, bem como 
dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos 
observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o 
artigo 67, da Lei n°8.666, de 1993, e suas alterações. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva 
responsável pelo objeto do contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização do contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do 
prazo estipulado quaisquer exigências do fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do 
contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não 
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em ao objeto do 
contrato, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, 
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do avençado. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e 
em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, prepostos e/ou assistentes. 

SUBCLÁUSULA QUARTA. A aquisição e renovação de solução de softwares 
Microsoft e o fornecimento dos serviços técnicos deverão estar rigorosamente dentro 
das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e 
pela CONTRATANTE, como indicado no Termo de Referência, sendo que a 
inobservância desta condição implicará sua recusa, bem como o seu d vido 
refazimento, adequação, substituição ou outra medida exigida, sem que c a à 
CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 

SUBCLÁUSULA QUINTA. As decisões e providências que ultrapassem a competê 
do fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competen 
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto n 
do artigo 67, da Lei n°. 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Se, na execução do objeto do contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade 
ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a 
CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas no item 11 do Termo de 
Referência, parte integrante deste instrumento. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n° 8.666, 
de 1993, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e 
danos causados à CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela 
CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. O valor da multa poderá ser descontado da nota 
fiscal/fatura ou de crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, 
sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 
cobrada na forma da lei. 

SUBCLÁUSULA QUARTA. As sanções previstas neste contrato são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão 
assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Este contrato poderá ser alterado mediante Termos Aditivos, com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666, de 1993, e suas 
alterações, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO. 
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 
contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993 e 
alterações posteriores. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso 
XVII; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A rescisão administrativa ou amigável deve á se 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Os casos da rescisão contratual serão 
motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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gabinete@defensoria.am.gov.br  

04 DEFENSORIA PÚBLICA 
ey DO ESTADO DO AMAZONAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E 
SUBCONTRATAÇÃO 
A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisãO ou incorporação devem ser comunicadas à 
CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção 
do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas 
as exigências de habilitação previstas no Edital. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial 
do objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação 
da penalidade prevista na legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do contrato, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, conforme parágrafo único do Art. 61 da 
Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO JUDICIAL 
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no 
Foro da cidade de Manaus - AM, Seção Judiciária do Estado do Amazonas. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Manaus, 14 de agosto de 2018. 

Ariane Andrade dos Santos 
Representante Legal 

ANNIE ANDRADE DOS SANTOS 
RG 29 598 134-9 

CPF 270 418.898-07 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
ey DO ESTADO DO AMAZONAS 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 005/2018-
FUNDPAM 
PROCESSO: 20000.003003/2018-DPE/AM 
FUNDAMENTAÇÃO: Adesão à Ata de Registro de 
Preços n° 004/2017, oriundá do Pregão Eletrônico 
SAMF/MG n° 006/2017, que se regerá pela Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM, através do FUNDO ESPECIAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e 
a empresa BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
aquisição e renovação de solução de software Microsoft e 
fornecimento de serviços técnicos especializados aos 
softwares Microsoft. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2018. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 28/08/2018 a 
28/08/2019. 
VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 
279.244,00 (duzentos e setenta e nove mil, duzentos e 
quarenta e quatro reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução deste contrato correrão, no 
presente exercício, à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de 
Recurso: 02010000, Programa de Trabalho: 
14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 
44904001, tendo sido emitida pela CONTRATANTE a 
Nota de Empenho n° 2018NE00084, em 01/08/2018, no 
valor de R$ 279.244,00 (duzentos e setenta e nove mil, 
duzentos e quarenta e quatro reais). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS __-m Manaus, 14 de agosto 
de 2018. 

Ra 'e1 	iro o Barbosa 
Defensor Pú co Geral do Estado 
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Manaus, 15 de agosto de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO N° 
005/2018-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.003003/2018-DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO: Adesão à Ata de 
Registro de Preços n° 004/2017, oriunda do 
Pregão Eletrônico SAMF/MG n°006/2017, que 
se regerá pela Lei n°8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores. 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas — DPE/AM, através do 
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS e a 
empresa BRASOFTVVARE INFORMÁTICA 
LTDA. 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a aquisição e renovação de 
solução de software Microsoft e fornecimento 
de serviços técnicos especializados aos 
softwares Microsoft. 

DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 
2018. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 
28/08/2018 a 28/08/2019. 

VALOR: O valor global do presente contrato é 
de R$ 279.244,00 (duzentos e setenta e nove 
mil, duzentos e quarenta e quatro reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 

As despesas com a execução deste contrato 
correrão, no presente exercício, à conta da 
seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 24701, Fonte de Recurso: 
02010000, Programa de Trabalho: 
14.126.3269.2150.0001, 	Natureza 	da 
Despesa: 44904001, tendo sido emitida pela 
CONTRATANTE a Nota de Empenho n° 
2018NE00084, em 01/08/2018, no valor de 
R$ 279.244,00 (duzentos e setenta e nove mil, 
duzentos e quarenta e quatro reais). 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 14 de agosto de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

Aviso de Licitação 

A Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas — DPE/AM 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, o seguinte procedimento 
licitatório: 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 17/2018 — 
CUDPE/AM 

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de Materiais Elétricos, para atender as 
necessidades da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e suas unidades. 

Data e horário de inicio de recebimento 
das propostas: a partir do dia 20/08/2018 
às 09:00 horas. (horário de Brasília) 

a DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, 307. Nassa Senhra das Graças 
CEP 69.053.135 1 Manaus-Na 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor NiSirc GIIJi 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
SiNutellif~ Pribtrw Geral 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Conon' dG,  Cria 

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS: 

19421427000191 
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Gabinete do Defensor Público Geral 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
es, DO ESTADO DO AMAZONAS 

PORTARIA N° 767/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso XII da Lei Complementar n° 
01 de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 
21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do contrato administrativo 
será acompanhada e fiscalizada por representante da administração, 
especialmente designado para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para 
acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita 
corrigir, no âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais 
irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 
67 da Lei 8.666/93, os servidores CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO, matricula n° 
000.458-8A e RUDSON FERNANDES NUNES, matrícula n° 000.176-7A para, 
sem prejuízo de suas atribuições, atuarem como fiscais do Contrato indicado no 
quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do Contrato 
Contratação 	da 	BRASOFTWARE 	INFORMÁTICA 
LTDA, 	empresa especializada 	para a aquisição e 
renovação 	de 	solução 	de 	software 	Microsoft 	e 
fornecimento de serviços técnicos especializados aos 
softwares Microsoft. 

005/2018 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 14 de agosto de 20 

iro Barbosa 
Defensor ico Geral do Estado. 
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PORTARIA N° 767/2018-GDPG/DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 90, inciso XII da Lei 
Complementar n° 01 de 30 de março de 1990, 
consolida na forma do art. 9° da Lei n° 51, de 
21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um 
contrato está diretamente relacionada ao 
acompanhamento de sua execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será 
acompanhada e fiscalizada por representante 
da administração, especialmente designado 
para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui 
ao gestor autoridade para acompanhar 
sistematicamente o desenvolvimento do 
contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções 
existentes, 
RESOLVE: 
1-DESIGNAR, em conformidade com o 
disposto no artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da 
Lei 8.666/93, os servidores CRISTINA SOUZA 
DE ARAÚJO, matrícula n° 000.458-8A e 
RUDSON FERNANDES NUNES, matrícula n° 
000.176-7A para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato 
indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Contrato N° do 
Contrato 

Contrafação da BRASOFTWARE 
INFORMÁTICA LTDA, 	empresa 
especializada para a aquisição e 
renovação de solução de software 
Microsoft 	e 	fornecimento 	de 
serviços 	técnicos 	especializados 
aos softwares Microsoft. 

005/2018 

CIENTIFIQUE-SE, 	CUMPRA-SE 	E 
PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 14 de agosto de 2018. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado. 

PORTARIA N.° 768/2018-GDPG/DPE/AM 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, 
inciso I, da Lei Complementar n° 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
90 da Lei Promulgada n°51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
n° 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM, edição 388, pág. 1/4 de 
13.02.2017; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria n° 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 682, pág. 
2/3 de 29.12.2017; 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.004987/2018-86, datado de 25.07.2018; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora 
Pública: 

Nome: MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA 
Cargo: Defensor Público de 1° Classe 
Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 
Destino: Rio de Janeiro/RJ 
Período: 31.08 a 02.09.2018 
Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (Três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 839,52 
3. Valor das Diárias: R$ 2.518,56 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 335,81 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.854,37 
Objetivo / Justificativa: 
Participar do lançamento da Jornada Nacional de 
Mediação de Conflitos, pelo Conselho Nacional das 
Instituições de Mediação e Arbitragem — CONIMA. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

DEFENSORIA PÚBLICA 
Ir DO ESTADO DO AMAZONAS 

Rua Maceió, 301 - Nossa 	ra das Grags ' 
CEP 0,053-13S f lua 	4Ut 

Rafael Vinheiro Mo Leito Barbosa 
actuem Púuku. Canal 

Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Sobtitituor StUip>Cand. 

.Leobeido Cunha e Silva de Aguiar ' „.. 	„.. 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

Unidade Gestora 

024701- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Número Documento 

2018NE00084 
Data Emissão 

0110812018 

Gestão 

00007- FUNDOS 
Processo 

024701.003003/2018 

NE Original 

Credor 
57142978000105- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 

Licitação 
8- Pregão Eletrenico 

Referência 
Art. 2-,5 Is, Lei 10.520/02 

Evento 

400091 -Empenho de despesa 279.244,00 
Modalidade 

1 - Ordinário 

Valor 

Unidade Orçamentária 	24701 	 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Programa Trabalho 	14.126.3269.2150.0001 	Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da informação 
Fonte Recurso 	 02010000 	 Recursos Diretamente Arrecadados 
Natureza Despesa 	44904001 	 Aquisição de Software Ineorporável - Intangível 

Município 	9999-  Estale 	 Origem do Material 	1 - Origem Nacional 
'Convénio 	 Tipo de Empenho 	9 - Despesa Normal 

Cronegrama de Desembolso 

Janeiro 	 0,00 	Fevereiro 	 0,00 	Março 	 0,00 	Abril 	 0,00 
Maio 	 0.00 	Junho 	 0.00 	Julho 	 0,00 	Agosto 	 279.244,00 
Setembro 	 0.00 	Outubro 	 0,00 	Novembro 	 0.00 	Dezembro 	 0,00 

Descrição dos Itens 

Unid. 
Hem 19 

Descrição 
60K-00001-AZUREM0NETARY COMMIT SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL COMMIT(Perlodo de 12 meses), 
Contrafação de Empresa Especializada em aquisição e renovação de Solfhvare Microsoft e Fornecimento de 
Licenciamento de Infraestrutura como Serviço (loas) e Plataforma como Serviço (PaaS) de Computação em 
Nuvem. para Implementação de Ambiente de desenvolvimento e Implantação de software sob demanda, pelo 
perlado de 12 meses, cordorme Temo de Referência, 
Memorando ri 022/2018-DIDOPE/AM; 
Tenro de Referência n' 001 /2018- DIT,DPE/AM; 
Ata de Registro de Preços n 004/2017-SAMF/MG, publicada no Diário Oficial da Unido-Seção 3, no dla 
12/09/2017; 
Pregão ElePtnto SAMF/MG n' 006/2017; 
Parecer n' 229/2018-DAJMAPE/AM: 
Ata de Registro de Compra de Ata Extema-CAE n 0082018-OPE/AM; 
Contrato n' 012/2018-DPE/AM; 
Perlodo: 12 meses, contados da assinatura do Contrato; 
Vabr GobEd: R$ 279.244,00. 

Onde se lê: Contrato n" 012/2018 - DPE/AM 
Leia-se: Contrato 'I" 005/2018 -FUNDPAM 

Gide Preço Unitário Preço Total 
40 	6,981.1000 	279.244,00 

alceViadya Catherine asma Oliveira 
Diretora Financeira 

DPE/AM 

Saldo Anterior: 

Data de Entrega: 

Ordenador de Despesa: 

280.000,00 

01/0812018 

Valor do Empenho: 

Local de Entrega: 
Usuário Operador da NE: 

279.244,00 	 Valor Disponível 

Defensoria Publica do Estado do Amazonas - DPE/AM 
EMILIA AUGUSTA DE ALENCAR LEITE 

756,00 

RelNes.rot 	
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